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Informacja
Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Portal Geodety
Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Portal Geodety już działa! Przejdź do Portalu Geodety

Do pobrania:

Wniosek o dostęp do Portalu Geodety (.doc 2MB)

Wniosek o dostęp do Portalu Geodety (.pdf 108kB)

Instrukcja do Portalu Geodety (.docx 28kB)

Prezentacja z warsztatów z Portalu Geodety (.ppsx 3MB)

Badanie dostępności i funkcjonalności interfejsu graficznego - Portal Geodety (.pdf 148KB)

Prezentacja dot. wymiany plików bazy roboczej w formacie GML (.pps 1,24MB)

PORTAL GEODETY
Usługa jest skierowana do wykonawców prac geodezyjnych, którzy chcą wszystkie sprawy związane
z pracą geodezyjną załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Miejskim Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po złożeniu wniosku geodeta uzyska nieodpłatny
dostęp do Portalu.

KORZYSTAJĄC Z PORTALU MOŻESZ:

zgłaszać prace geodezyjne lub prace kartograficzne na terenie miasta Poznania.

śledzić stan zgłoszonej pracy i komunikować się z pracownikiem Ośrodka,

wybierać potrzebne materiały i dane z zasobu z możliwością podglądu wysokości opłaty,

dokonywać opłat drogą elektroniczną,

pobierać materiały i dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z licencja,

składać elektroniczny operat techniczny, komunikować się drogą elektroniczną z
pracownikami kontroli, uzgadniać ewentualne usterki i je poprawiać,

złożyć wniosek o uwierzytelnienie i pobrać wydruk po aktualizacji bazy. Za zgłoszenie
elektroniczne naliczana będzie opłata przy zastosowaniu współczynnika korygującego dla
udostępnionych materiałów za pomocą usług sieciowych (SU 0,8).
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usługa jest realizowana za pomocą przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania
specjalistycznego oprogramowania,

indywidualne konto zapewnia wgląd do historii prac i opłat oraz dwustronną elektroniczną
komunikację z Ośrodkiem.

KORZYŚCI
Oszczędzisz czas i pieniądze.
Wiesz, na jakim etapie jest Twoja praca.
Swoje zadania realizujesz bez konieczności wizyty w Ośrodku.

JAK ZAMAWIAĆ?
KROK 0
Z naszej strony www.geopoz.pl pobierz wniosek, wypełnij go i wyślij do nas pocztą tradycyjną lub
doręcz osobiście. Na stronie możesz też zapoznać się z instrukcją.
KROK 1
Otrzymasz login i hasło, za pomocą których zalogujesz się do Portalu.
KROK 2
Od tego momentu możesz realizować swoje zadania poprzez Portal.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
Szczegółowe informacje na temat projektu i uruchamianych usług są umieszczane na naszej
stronie.

Opcje strony


